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KJOKKOŜA
EKSPORTISTOJ

KAJ

IMPORTISTOJ
EN

Terkulturaj maŝinoj kaj trenmaŝinoj,
Motoretoj agrikulturaj kaj industriaj,-

Ter- kaj ĝardenkulturaj iloj kaj 
medikamentoj, precipe insektmortigiloĵ, 

Arbidoj, semoj, agronomiaj kaj arbaraj el faritaĵoj
---------■・〜,一—

!!! ONI KORESPONDAS ESPERANTE !!!
Oficejo: TOKIO, Ŝiba-ku, Hamamacu-ĉo III-i 

Telefono : Ŝiba N-ro 821 kaj N-ro 2876

輸出入商

取扱項目

耕作機械: 農工用小型 :農作園斷用 

;器具藥品

苗木種子及

トラクター: 輕便發動機 1殊に殺蟲紛 農林産加工品

* 旭 光社 *

東京市芝區濱松町三丁目一番地

を話芝ハニー番•二八七六番

時勢に鑑みエスペラントを以て通信を開始す
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エスペラントを

愛せよ
新しい感じが世畀に入り來つ7：, 
强い呼!K世な舉げざ丄めき渡ろ 

ーザメンホフ

各民族が私利を棄て\ゝ共同文

町一の44丘英通）

◎一つ橋 Esp 會 Hitocubaŝi E-a Grupo en 
Tokia Komerca Universitato.（柬原府下大 

森町山王二六ハ次浪政方松崎克巳）

◎早稻田 Esp 會 Uaseda E-a Grupo, en
Uascda Universitato, Tokio.（東京府下田 

端六五三渡邊方藤間常太郞）

◎慶應 Esp 會 KciĜ E-a Grupo, en KeiĜ

化の諸分野に手を携へて働くべき

新時代が玆に始まってゐる。

—
他國語を使用するのは目醒めた

る國民にざっては堪え難き凌辱で

ある」エスペラント。それは內に

語を奉尊しゝ外に人類協働の實

を擧ぐるために新時代が要求する

絕對中立なる國際語。其特長は學

習の容易、發音の優雅、表意の自

在ヽ描述の纖細コ其齋す所は世界 

の融和ビ恒久の平和。

人類を愛する人々よ。鄕國を尊 Ununigo）Tokio.

（Ĵ人々よ〇來って我がエスペラン 

トを學ばれよ。

日本エスペラント學會 

東京市牛込區新小川町三の十四 

振替柬京一ー三二五?S

LOKAJ GRUPOJ
（）11 reprezentanto 氏名宿所 

◎口本Esp學會東京支部 Tokia E-ista So
cieto, Tokio.學會內（大井學）

◎帝大 Esp 會 E-a Grupo de Tokia Im
peria Universitato.（東京府下大久保百人 

町一八二井上萬壽藏）

©—ilu綠星會 !ĉikĜ Verdstela Grupo, en I. 
Nacia Kolegio, Tokio.（小石川區小R向窒

Universitato, Tokio.（麴町區下ニ番町五石

原方粟飯原晋）

◎法政大學 Esp 會 lldsei E-a Grupo en
H6sei Universitato, Tokio.（芝區高輪至町

十二西岡方飯田北里）

◎（S千穗 Esp 會 Takaĉiho E-a Grupo en 
Takapi ho Komerca Kolegio, Tokio.（束京 

府下西大久保五〇四岡本博行）

◎靑山 Esp 會 Aojama E-a Societo eu Ao 
jama Instituto, Tokio.（小石川區林町 70
多羅尾ー郞）

◎成溪 Esp 會 Seikei E-a Studentaro en
Seikei Instituto, Tokio.

◎成娱 Esp 會中學部 La Liceana Societo 
de S. E. S., Tokio.（柬京府下目白上り屋敷

三五五二羽田野方岩下順太郞）

◎ H本 Japana Fervojista E-o- 
（議道省工作局車輛裸富

田寬次）

◎橫濱 Esp 協會 Jokohama E-ista Asocio^ 
Jokohama.橫濱市南太田町一九九〇（佐。

城佑）

◎國際商業語協會 Japnz Komitato por
Komuna Komerca Lingvo, Jokohama.
（同上）

◎橫濱商業學校エスベラント您 皿》gwP° 
de Jokohama Komerca Lernejo.（橫滋市 

西戶部-OO七大內淸） . .

◎橫須賀 Esp 協會 Jokosuka E-ista Asocio, 
Jokosuka・橫須賀市大瀧町六大橋方（小川 

梅吉）

◎日本Esp學會•小田原支部 Cklaŭara filio 
de J. E. 1., Od attar a. 科奈川縣小 町

十字町四の九五八（貶宮豐逹）

◎靜岡エスペヲント會 Sizuoka E-a Klubo.
靜岡市水落町一の二八（高橋邦太郞） 

◎名古屋 Esp 協會 Nagoja E-ista Asocio.



[4 J LA REVUO ORIENTA ・

名古屋郵便局私書岡四六（石黑修治）

◎八高 Esp 會 Ilaĉiko E-a Societo en VITI
Nacia Kolegio, Nagoja.（同校內廣瀨錦一） 

◎名古屋高工T：sp・會 Esp. grupo en Nago
ja Teknika Kolegio.（同校寄宿舍淼卯之 

助）

◎日本Esp學會京祁支部 Kioto filio de J.
E. I.京都市寺町夷川蟹屋ぶ店（屮原修司） 

◎帝大 Esp 會 Teidai E-a Grupo en Kioto
Imperia Universitato・（京都帯國大學醫學 

部ハ木日山雄）

◎三高 Esp 會 Stniko E-a Grupo en la III
Nacia Kolegio, Kioto.（同校內奧村勝造） 

◎同志社 Esp 會 Dĉŝiŝa E-a Grupo en Dĝ-
ŝiŝa Universitato, Kioto.（京稱市上京區 

同志社大學經濟科內给木保守）

◎京都會專 Ksp 會 E-a Grupo en Kioto Me
dicina Universitato.（同學校內瀨尾昇）

◎す工 Esp 會 E-a grupo en Kioto Teknika
Kolegio. 市工業學校太田嘉一郞）

◎ 31宗大谷大學エスペラント會 E-a grupo 
en Ŝinŝu IĴnivcrsitoto； Kioto （室町頭同學 

內糸PI川忠興）

◎高愆エスベラント會 E-a gr. en Kolegio 
pri Silkrailpseienco （洛北花園同校內猿橋 

章三）

◎綠の銀杏 »Verda Gingo", E-a grupo en 
Osaka Medicina Universitato, Osaka.（大 

阪府下大阪醫科大學豫科藤方誠一）

◎大阪高商 Esp.會 Esp. grupo en Osaka
Komerca Kolegio.（大阪市南區大阪需診 

・商業學校內田中秀之助）

◎舞Esp 會 Maizuru E-a Societo.（京都 

府新舞鶴町北吸七七七山崎久藏）

◎岡山 Esp 協會 Okajam熬 E-ista Asocio. 
岡山市三番町二〇〔雖波金之助）

◎岡山通商國際語協會Okajama Internacia 
Komerca Lingva Societo. 岡山市弓の町 

岡山縣商品陳列所內（古田立次）

◎山口髙等學校Esp會 E-a Societo do
Jamaguĉi Nacia Kolegio.（山口縣山口町 

八幡馬塲大橋末彥方靑木保雄）

◎日本Esp學會福岡支部 Fukuoka filio de 
J. E. I.扉岡市外綱屋新町山崎喜三郞方 

松永之斡）

◎九州带犬エスベヲント會 E-a grugo en 
Kiuŝiu Imperia Universitato, Fukuoka.

◎鹿兒島 Esp 俱樂部 KagoŜima E-a Klubo. 
鹿兒島市高B2町六九（重松達一郞） ，

◎米子 Esp 會 Jonngo E・a Societo.（島取 

縣来子市H野町大塚逹郞）

◎金澤 Esp 會 Kanazaila E-ista Societo. 
金澤市片町吉川向店（吉川友吉）

◎四高 Esp 會 しa Esp Asocio de la VL 
Nacia Kolegio, Kanazatta.金澤市第四島 

等學校內圖畫敎室內（本多三郞）

◎金澤第一中學エス乂ラント會 E唱grupo 
en Kanazaila I-a Liceo （會艮校艮吉村源之 €
助）

◎新潟 Esp 學會 NiigrUa E-o-Instituto.新 

潟市旭町二番町五二三七の一（木村玫一郞） 

◎沼垂 Esp 會 Nuttari E-a Asocio, Ni igata 
新混市沼垂町星醫院（星信雄） •

◎馆野 Esp 會 Tateno E-a Societo en Aero" 
logia Observatorio, Ibaragiken・茨城縣筑 

波邯小野川村餌卿高層氣象罢內（大石和三 

郞） .：

◎日本Esp學會仙臺支部Send ai E-a Soe1 
eto.仙楽市仲之町七九（武藤於菟）

◎東北杀國大學エフ、べヲント會 Em grupo 
cu Tohoku Imperia Universitaio, Seudai 
（エ學部菊澤季生）

◎北日本 Esp 會 Nord-Japana E-a Grupo» 
Akita.（秋田市榕山餌剌町權田方近藤養

攀

藏）

◎船川 Esp 會 FmiakaM E-a Grupo, Aki- 
taken.秋田縣船川町（竹島翌雄）

◎至灣 Esp 學會 Formosa E-a Societo Dai- 
hoku.（皇北市萬下炭庄頂石路一〇五蘇璧

輝）

◎札幌 Esp 研究會 S吐poro E-a Societo, 
Sapporo.（札幌區南大通西十五丁目角高瀨

正榮）

◎小檢 Esp 會 Otaru E-a Socioto.（小樽區 

小樽高等商業學校第二寄宿舍萩原謙造）

◎圖钳 Fsp 會 Ilakodate E-a Societo.（函 

舘區千代ヶ岱高桑正吾）

◎沖繩 Esp.會 Okinava Esp. Societo, Nalia. 
那覇市外城岳下（比嘉春朝）
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LA PRINCO REGENTO 
PRI ESPERANTO

La Japana Kortego, okaze de la 
vizito de la princo de Kimrujo, ak
ceptis regnajn senditojn・ Nia fer
vora samideano, D-ro G・ J・ Rams- 
tedt, diplomata komsiito de Finn- 
lando, sin ankaŭ prezentis, kaj kiam 
li alpaŝis antaŭ Lian Kronprincan 
Moston la Regenton, la princo, kiu 
scias, ke la d-ro parolas japane, 
salutis lin japane kaj demandis :

—Kie vi pasigis tiun ĉi vintron ? 
ĉu vi vojaĝis ?

—Jes, via princa moŝto, respondis 
la diplomato. Mi veturis en Kana- 
zaŭa^.

—Pro kio vi tien iris ?
—Por fari tie paroladon pri nia 

Finnlando> ， “
—En kia lingvo vi parolas tia

okaze ? Ĉu angle ?
一Ne, via mosto, en Esperanto.
—Ĉu en Esperanto ? Mi estas 

Elformita, kc Esperanto estas tre 
facila lingv の ĉu jes ?

Ne miru, ke Lia Kronprinca 
sto konis nian karan lingvon, ĵus 
antaŭ kelkaj tagoj, nia entuziasma 
propagandisto S-ro K. Janagida, 
faris antaŭ li paroladon pri la Ligo 
de Nacioj, kaj Ii kompreneble in
teralie tuŝis ankaŭ Ia lingvon inter
nacian.

攝政の宮殿下
エスペラントに就て 

語らせ給ふ

ウェールス親王（英國皇太子）嚴下の御來 

遊に當って、我が皇室に於かせられては外國 

の諸使節み御引見遊ばされた。我が热心な 

る同志たちフヰンランド國代理公使クスタ 

ーフ・ジオン、ラムステッド博士も參侯した 

が.博士が皇太子攝政の宮殿下の御前に罷り 

出たが、殿下には禅士が日本語|1堪能でわ 

ろこざな御承知でめちニミ故、殿下には〇 

木語で博士に對して御拶挨の言葉を賜ひ且 

つ次の如く問はせ給ふた:

『此の冬“何處で過されましたか。御旅行 

ななさいまIたか』

『はい・殿下。金澤市へ參りましてこ・ざい 

ます』さ公使は御答へ申しあげらnました。

『金澤へ何をしに行かれましたの』

『私の國のフヰンヲンドの講演をいたしに 

參ったのでございます』・ ; ゝ・

『そんな嘉合には何語で◎話しになります 

か。英沿でなさいますのですか』

『いゝえ、エスペラントでいたします』

『エスベラントでなさいますのですか。工 

スペラントざ云ふ言菜はたいそうやさしい 

語だそうでございますua
我が皇太子殿下が我が愛すみエス人ヲン 

ト話も識って居らせられろ过は驚くには及 

ばわのでわろ。 丁度數日前、我が籍心なる 

宣傳者柳田國男氏が殿下の御前で國際聯盟 

のコミに就て御講話を申し上げたのでめろ 

が、勿論氏は他の事ミ共に國際語エスペラン 

トの事に「言及されたさ云ふ二さである。
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全國盲人文化大會

エスペラント採用に關し 

決議をなす

本年三月二十七H及二十八口の兩日に亘 
りて有名なお大阪每日新聞社後援の下に大 

阪市中央公會堂に於て開催せられたみ（T全凰 

盲人文化大會』には、ロ本全國の百學枚並に 

盲人囤體ハ十有餘の代表者二百餘名、莫の他 

總人員三千餘名の人々が參會したのでおっ 

T: 〇

六十右餘件の決議が行はれたが、その決議 

事項中に有名なみ盲人工スベランチスト島 

井篤次郞氏はE盲人の間に國際語エス乂ヲン 
ト語の普及な促進せしめちニざ』さ云ふ提案 

も出しf：〇そして二、三の賛成演說がねさ 

れたる後、大會口滿塲一致で此の提案也也採 

扌睪したのであった。

烏井篤次郎氏は說いで日く『同じ樣な境遇 

にあみ全世界の、色んな國。の百人逹IX旣 

にエスペラゾト語によって結合されて居み。 

昨千九百二十一年より萬國エスベラント大 

會の開邨中に盲人のたあの分科大會む催し 

てゐる二ミ、及び全世界中の盲人連を聯絡 

一致ぜLめる『エス乂ランタ、リギー ロ』の 

如き立派が官人用の機關雜誌な吾人は旣に 

有して居る』ミ。

普及の具體的の方法ミして決議ぜられた 

みは『點字刊行會』から點字で書かれたエス 

ペヲントの敎科書を發行するニミ、及び各地 

の同志諸君に関催せらるべきエスペフント 

講習を援助して貰ふニミでわる。

なほ大阪盲啞舉校は公式に學校の正課の 

中にエスベラント語を編入すろこさをば議 

決した。そして其の事に關して文部省當局 

の許可を得みために既に申請缶なしたる由。

教げ界の一般はむほエスペヲソト語の事 

にー向注怠を拂って居らねのに、吾が盲人 

逹が旣に此の方面へ第一歩を踏み入れたこ 

壬は大に注目すべく、又喜:でい、事實过謂 

はりばならぬ。（髙尾亮雄氏報告）

ISULTURKONGRESO
DE JAPANAJ BLINDULOJ 

ALPRENIS ESPERANTON

La 27■& de Marto, en Osaka 
Centra Publika Domo okazis la 
Kulturkongreso de blinduloj sub la 
aŭspicio de tagĵurnalo „Osaka 
Mainiĉi Sinbun"; partoprenis pli ol 
3000 personoj, inter kiuj 200 dele- 
g让oj de pli ol 80 blindulaj lernejoj 
kaj organizaĵoj・

Inter sesdek kelke da faritaj deci
doj prezentis S-ro T・ Torii, fama 
blinda esperantisto proponon akceli 
la propagandon inter la blinduloj, 
kiu estis unuanime alpren让3 de la 
Kongreso post kelkaj aprobantaj 
paroladoj ・

Diris S-ro Torii, lce la tutmonda, 
diversnacia blindularo, kiu estas sub 
la sama cirkonstanco, jam estis 
ligita per Esperanto, de 1921 〇牛 

aranĝas subkongreson por blinduloj 
dum universala kongreso de Esp,, 
kaj ke oni jam havas tiel bonan or- 
gangazeton ”Esp・ Ligilo" por unui
gi la tutmondan blindularon.

Decidita efektiviga maniero de la 
propagando estis, ke la Brajla El- 
donsocieto eldonu lernolibron de 
Esp. kaj oni petu samideanojn loka
jn helpi al la kursoj aranĝotaj. .

Osaka Instituto por Blind- kaj 
Mutuloj decidis oficiale enkonduki 
Esp. en sian lernoprogramon kaj 
pri tio ĝi jam petis permeson cle la 
Eduka Ministeri〇. ..

Estas vere notinda kaj tre ĝojiga 
fakto, ke dum la edukista sfero ĝe
nerale ankoraŭ ne priatentas Espe
ranton, nia blindularo jam metis 
unuan paŝon en tiun direkton.
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AMBASADORO IŜUIN
PROPAGANDOS ESP-NO

La 14-an de Apr. S-ro K. Janagi- 
da vizitis la Informan Depart. de la 
Ministerio de alilandaj aferoj kaj tre 
efike propagandis E-on al ĝia estra・ 
ro> Ambasadoro H. Iŝŭin, direk・ 
toro, tute konvink让a pri la neceseco 
de la L> I. Esperanto, proponis aĉeti 
je sia kosto E-aj n librojn kaj disdo
ni al Ia oficistoj de la Ministerio.

INTERNACIA 
TEKNIKA ASOCIO

D-ro A. Stromboli, elektro-metalurgiisto, 
Torino 5, Via Verzuolo 48, Italujo, proponas 
fondi kernon de I. T. A. por komenci prak
tike apliki E-on.

Inĝenieroj» ĥemiistoj, ktp., kiuj lernis
on, sendu per simpla karto siajn nomon, pro
fesion, adreson, okupon, ktp. La listo de 
Faligintoj aperos en Esperanto Triumfonta, 
kiun oni provizore uzos kiel la organon, kaj 
oni vidos, cu estos eble eldoni propran gaze- 
ton aii dum unua tempo formi memstaran 
sekeion de Internacia Scienca Asocio uzante 
parton de ĝia Scienca Revuo.

Li ankaft invitas kunveni en Toriuo en 
1923 por diskuti pri teknikaj temoj (li mem 
raportos pri elektra fornego por rnetalfabri- 
kado") kaj viziti fabrikejojn de la cirkaŭaĵo.

伊集院情報部長

エスペラント宣傅を約す

去る四月十四日柳田园男氏が外筋窗悄報 

部を訪問せられた際、氏は同部の幹部睛君に 

對して大に有効にエスペヲントの宣傳:な試 

みられた。同情報部の部長たる伊集院大使 

は始めて國際語エスペヲントの必要なるこ 

ミに就て全く旌認納得せられヽ自費も以て 

エスペラントの圖霑を購ひ求めて、大に舎 

內の人々に酣布して宣侮に力めようざ申し 

出でられた。

國際エ學會設立
供太利の電氣冶金學者ストロムおりー帽 

士 （宛名左記參骼）はエス人ラントの實地利川 

のため國際エ學會の心核を創立する二ミを 

提案してゐろ。 ,

エス語を學んだ技術者、化鳴者其他はノ\ 

力•キな以て自分の姓名.專門、住呱職務等 

も記し同傅士宛申込まちべIo入會者の氏 

名はEsperanto Triumfonta誌上に發表し、 

當分同誌を同・學會の機關誌さする筈、そし 

て白前の雜誌を出し得るか、又は當分の內 

國際エスベヲソト科學協會內の獨立せろ一 

分科會さして其のScienca Revuo誌花用ふ 

るか花決する筈。

尙（X同氏は來千九百二十三年にトリノ市 

に會議も催し、エ學上の討論をなし（同氏自 

らは『電氣製鋼盧』に就て講演すろ筈）戈附近 

の工場の參觀もしようさ提議してゐる。

KORESPONDA FAKO

(3 linioj 20 sen: L =letero, IP=ilustriaj 
poŝtkartoj； PM = poŝtmarkoj, bdf=bild・ 

flanke, G=gaze toj, SゝI 二 sigelmarkoj) 
【注意】 海外の同志过の文通は學習のR 

法で且つ愉快です。會四行迄無料。 

©Japanujo一S-ro Josi Iŝiguro, Nagoja P. 〇. 

box 46, kun cilropauoj, precipe hispanoj, ita
loj, rumanoj, rusoj, finnoj, L, PM, IP bdf^ G, 
SM, foto.
©Japanujo—S-ro K. A. Susuki, ĉe Hdgakli
bo, Tokio Imperia Universitano, Tokio, PI 
kun ciuj landanoj. Certe respondos.
◎Germanujo—S・ro Erich Lŭer, Del. U. E. 
A. Henkestn 36, Heima ted t, L, IP, kun ja
panoj kaj hinoj-
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耐胡*

* 如盒改i欢庐

LA VORTOJ
DE KON尸UGO

Laŭ reĝa danco—Capitro III.
A Diris la Majstro pri la familio 

Cd: I，aŭ reĝa danco dancas trupo 
sur lia kort〇. Se tio estas toler
ebla, kio ekzistus netolerebla ?

I^a tri familioj enprogramigis la 
reĝan himnon „Jung° ĉe 1'fino de 
sia familia festo. Diris la Majstro : 
Ce la himno devus ĉeesti grandaj 
princoj antaŭ la dia reĝo. Ho fi, 
l<e ĝi sonas en la festejo de simplaj 
ministroj !

Diris la Majstra : Kio estas la 
respektemo por homoj sen homeco ! 
Kio estas la muziko* 2 por homoj sen 
homeco !

Demandis Ijln-Fang pri la esenco 
de la respektemo. Diris la Maj
stro :Tro granda estas la demando. 
La respektemo konsistu pli en mo
desteco, ol en vanteco;la funebro 
konsistu pli en la koro, ol en la for
mo.

へ1)Ci-Sun, jninistro de Lu-princolando. 
Ci estis la plej potenca el la tri ininistraj 
familioj: Ci-Sun, Ŝu-Sun kaj MĈDg-Sun,
devenintaj de Ia princaj prapatroj, kaj ofte 
agis uzurpeme. Ekzemple, la fakto, ke li 
lasis danci regan dancon kaj kanti regan 
liiiunon en sia tlumo, montras 1 ian uziirj)e- 
mon・

2) Li respektemo (moralaj ceremoniaĵoj) 
kaj la muziko (barmoniaĵoj) estis konsidera
taj kiel ĉefa bazo de la popola kulturigo.・

Diris la Majstro: Barbarujoj3 
kun reĝoj estas neniom pli bonaj, ol 
mezlandoj sen reĝoj ・

Ministro Ĉi estis vojaĝonta por 
festi la monton4 5 Toj、Diris la-Maj
stro al Jan-Ju"'. Ĉu vi ne povas lin 
deteni ? Respondis 力/: Neeble. 
Dii is la Majstro : Ho ve ! Ĉu li do 
opinias, ke la dioj de 厂硏monto 
estas malpli sensciaj, ol Ung- 
Fang6 7 8?

Diris la Majstro : La virtulo faras 
konkuron en nenio krom pafarto, en 
kiu kun profunda salutado ili mal
supren venas, unu post alia, sur la 
pafkorton Icaj donas al la venkito 
trinki glason・ Vidiĝas virtuleco en 
la konkurs〇.

Deniandis Cŭ-FIsia: Kun dolĉa 
la ridet\ kun ĉarmaj okuloj, kaj zor
ga tualeti—kompletas jen beluloj1 
.......Kion sugestas la poemo ? Di
ris la Majstro : En la pentrado oni 
finas per tualetaĵo. Diris Hsia: 
I-la, etikajoj do estas finaĵoj ? Diris 
la Majstro : Ho, min vi ja klerigis. 
Ŝangs, nun ni povas jam priparoli la 
Poemaron ・

Diris la Majstro : Mi priparolas 
la kulturon de 刀阪?-regimo, sed pri

3) Tiutempe oni nomis landojn C*u,  
tJu, Jiieli barbarujoj, nome landoj sen la 
respektemo (do ne kulturitaj) kaj landojn, 
Lu, Ŭej, Sung, CĜng, kc. mezlandoj.

4) Festi montojn en sia teritorio esius
tasko de imperiestro aŭ de rego. 31 inistro 
Ci volis tion uzurpo fari. ヽ

5) Administranto de la jnuiistro Ci,(lis- 
ci])lo de Kunfucio.

G) Vidu la 3-an paragrafon de tiu ĉi(a- 
pitro.

7) El „la Poemaro"
8) Antailnomo de Cu Hsia.
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tio ni povas tamen neniel konjekti 
el tiu de ĉ??, mi priparolas la kul
turon de 7z>z-reĝimo, sed pri tio ni 
povas t amen neniel konjekti el tiu 
de Sung, nur pro tio, ke mankas la 
literaturoj・ Se ne, ho, mi povus !

Diris la Majstro : La reĝan feston 
por la prapatro,9 10 precipe post la in
aŭguro per brandaverŝado sur la 
teron, mi ne volas jam rigardi.

Iu demandis, kial oni havas reĝan 
festenon por la princa prapatro. 
Diris la Majstro : Mi ne povas res
pondi. Tiu, kiu povas pri tio res
pondi, kapa blus vidi la tutan mon
don kvazaŭ jen—kaj Li montris sur 
Sian manplato n.

”Festi kvazaŭ antaŭ Li"ゝ nome 
ni festu la Dion kvazaŭ ni sidas an
taŭ Li. Diris la Majstro: Se mi 
ne ĉeestis mem la feston, mi sentas, 
kc mi ne okazigis la feston.

Demandis Ŭang-Sung-Ku12: Laŭ 
onidiro : Pli bone flati la Kuirejon, 
ol la Mastre]on. Kion tio signifas ? 
Diris la Majstro : Ne ! Al kio ni 

9) La reĝimon de ITsia sekvis C'i kaj 
tiun de Jin sekvis Sung; post Ĉi kaj Sung 
venis la regimo de Cott, en kia vivis Kon- 
fucio.

10) La regoj festis sian reg<n prapatron, 
kaj ĉe la komenco de Ffesto oni versis aro
man brandon sur la teron por alvoki la spi*  
riton. La princo de Lu-lando, en kiu Kon- 
fucio vivis, faria tiun regaĵon kiel sian privi
legion ;tamen severe dirite, tio estas uzur- 
paĵo de la flanko de la princo, kaj ne tre pla*  
^is al Konfucio.

11) Antikva diro.
12) Ministro de Uej-princolando, kiu 

volis havi Konfucion por sia lando kaj alude 
lin rimarkigis, ke li pli bone agos, se li tiani 
pli multe sin rilatigos kun la reganta mini
straro, ol kun la nun senpotenca princo.

preĝu, se ni ofendis la Ĉielon ?
Diris Ia Majstro : En ĉ%z?-reĝimo 

floris altkulturo la literaturo pro la 
celata sekvado de la du antaŭirin- 
taj13 14. Sekvu mi do Ĉoŭ^n. :ヽ

Kiam la Majstro estis servanta en 
la Granda Sanktejo11, pri ĉo Li de
mandadi s. Mokis iu : Kiu diris, ke 
la filo de la Ĝ^-ano15 estas spertulo 
pri la ceremoniaĵoj ? En la Gran cl- 
sanktejo li ja derilandadas pri ĉio. 
Ekaŭdinte tion, diris la Majstro: 
Jen tio do estas ceremonio.

Diris la Majstro : En la pafarto 
oni ne celas nur la penetrigon, ĉar 
tio simple dependas de la fizika 
forto. Ho, ĝi la antikva vojo !

Cu-Kung volis ĉesigi oferon de 
ŝafo okaze de la festo pro la Monata 
Kalendaro.16 17 Diris Ia Majstro : La 
ŝafon domaĝas la feston mi.

Diris la Majstro : Kiam mi servas 
tiel al la regnestro, kiel postulas la 
respektemo, oni pridiras, ke mi lin 
flatas I

Demandis princo Ting, kiama
niere la regnestro servigu la regata・ 
jn kaj kiamaniere Ia regatoj servu 
al la reganto. Respondis la Maj- 

13) La reĝimoj de Ilsia kaj Jin<
14) Dedicita al la princo Coti, la prapatro 

de Lu-princofamilio.
15) La patro de Konfucio iam estis ur- 

bestro de Cii.
16) Ce la jarfino la imperiestro disdonis 

al ciuj princoj kalendarojn por venontaj dek
du monatoj ;la unuan de ĉiu monato princo 
festis pro la Monata Kalendaro antati la 
publikigo kaj oferis safon. En Ludando, 
post la princo ben, la festo ne okazigis, ta
men lau la tradicia formaleco oni faris 皈fo- 
feron; C论Kung, ministro, volis ĉesigi an- 
katt tiun ei tradiciaĵon；

17) Antaŭnomo de Ctt-Kung>
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stro: Kun ĝentileco la regnestro 
kaj kun fideleco la regatoj ・

Princo Aj demandis, kion planti 
ĉirkaŭ la sanktejo. Respondis Caj- 
Ŭo18 19: 7Zrz7z-anoj plantis per pinoj, 
妙-anoj per kverkoj, CbzJ-anoj per 
kastanoj. Diris la princo : Ĉu ? Ho, 
ho. por ke sin kas n la istanoj an
taŭ ĝi ektiminte ? Ekaŭdinte tion 
diris la Majstro : Ne priparolu pri 
la okazintajoj, ne kritiku la faritaĵo
jn, ne riproĉu la pasintaĵoj n・

Diris la Majstro : Ho, malgran
dulo estas Kuan-Ĉun^\ Demandis 
iu : Ĉu li do sin tro limigas ? Diris 
la*  Majstro : Li havas edzinojn el tri 
familioj20, li havas po unu oficisto 
por ĉiu afereto; ĉu tio ĉi estas sin- 
limigo ? Redemandis tiu: Ĉu li 
tiam estas ceremoniema ? Diris la 
Majstro : Regnestroj havas muron 
malantaŭ sia pordego, kaj la mini
stro Kuan ankaŭ ĝin havas malan
taŭ sia pordeg〇. Kiam festenas 
regnestro kun regnestro, ili havas 
kolonojn, ĉe kiuj ili metas siajn po
kalojn de honoro, la ministro an kau 
ilin ĉe si havas. Se oni diras, ke la 
ministro Kilan scias la ceremonion, 
kiun oni nomu netia ?

Diris la Majstro pri la muziko al 

18) Disciplo de Konfucio. La tri mini
straj familioj agadis pli kaj pli uzurpeme, 
kaj Caj・じ〇 sciis, ke la princo volas ilin sub
meti kaj aludis pri tio per vortludo. La 
Majstro tamen ektimis, ke tiel agante la 
princo sin pereigos en la potencaj manoj de 
la ministroj ;lia antaŭsento pruvigis poste 
tro prava, Gar la princo estis mortigita de la 
ministroj.

19) Ministro de Caj, dank' al kies klopo- 
dado la Ĝaj-lando ekestris super la aliaj.

20) Kutimo de landestroj.

la muzikistoj de la Z^-kortego?1 La 
muzikon oni ja povas ellerni : ĉe V 
komenco harmoniu ĉiuj sonoj, poste 
ili unutone, kiel ankaŭ individue im
presu, kaj kontinuu senrompe ĝis la 
fino> Jen Ia tuto de la muziko.

Limgardisto en urbeto /22 deziris 
vidi la Majstron kaj diris : Ĉiun vir- 
tulon trapasintan tie ĉi mi vidis. 
Servisto lin anoncist Post Ia eliro, 
li diris al disciploj : Vi ne domaĝu 
pro tio, ke Li perdis sian pozicion> 
Longe jam ne troviĝas la vojo en 
nia mondo・ Lm destinos la Ĉielo 
esti la gvid-sonorilo de la homar〇.

Diris la Majstro pri Sa背:Belega, 
bonega ! kaj pri Ŭu : Belega, ne tre 
bonega !

Diris Ia Majstro : Estranton sen
koran, ccrcmonianton senrespekte・ 
man, funebranton ne malĝojantan一 

Ĉu mi povas rigardi!

21) Kiam Konfucio revenis al Lu cl la 
migrado en Uej-lando, li trovis, ke malvigli*  
ĝis la muziko, kulkureduko.

22) Urbeto en Uej-lando, en kiun la ilaj- 
stro ekmigris post la perdo de sia pozicio.

23) Muziko de Sun, ideale perfekta 
reĝo： tjute muziko de Ŭa, rego, kiu akiris 
sian landon per almilitoj.

LA NOVA CENTJARO 
EN KIU NI VIVAS.

Multaj novaj movadoj estas dis
vastigantaj kaj aliformigantaj la 
mondon en nia tempo. Unu el tiuj 
ĉi movadoj kiu staras kiel la plej 
grava por la homaro alporti pli bo
nan interkomprenon inter la nacioj, 
estas la universala helpa lingvo ES
PERANTO ・ Ĝis la tempo kiam 
tiu ĉi lingvo estos disvastigita kaj la
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verkajoj de la Oriento estos entra・ 
dukitaj por ke ili estu facile legataj 
de la Okcidentaj homoj, plena in・ 
terkompreno inter tiuj ĉi popoloj 
estas neebla.

En nia tempo la mondo fariĝis 
kiel unu popolo per vaporŝipoj, te
legrafoj, fervojoj, k. t. p. Nu kiel 
la materiala rimedo de la unueco 
estas tute proksimaj, tiel ankaŭ la 
spirita unueco, kiu estas la funda・ 
mento de la homaro estas ebla.

Antaŭ pli ol ses dek jaroj； en 
Pers ujo, nova monda movado ek- 
komcncis kiu hodiaŭ jam disvastiĝis 
al ĉiuj landoj. Gi estas nomata la 
•Bahaj-Movado. Gi estas movado i 
sen organizo, dogmo aŭ rito, sed ĝi 
esprimas la spiriton de la tempo en 
kiu ni vivas. Tiu ĉi movado estas 
kiel la iluminanta Suno kiu havas 
multajn radiojn tiaj kiel :一

La unueco de la mondo de la homaro.
La sendependa esplorado de la vero.
La fundamento de ciuj religioj estas 

unu. t
La religio devas esti la katizo de unuigo.
La religio devas akordigi kun scienco 

kaj racio.
Egaleco inter viroj kaj virinoj.
Ciuspecaj antaŭjuĝoj devas esti forgesi- 

taj.
Universala paco.
Universala edukado.
Solvo de la ekonomia problemo. 
Universala helpa lingvo. 
Internacia tribunulo.

La Instruisto de tiuj ĉi novaj 
principoj estis la tre amata Mastro, 
Abdul Baha, la Servanto de Dio, 
kiu dum preskaŭ tri dek jaroj, per 
parolo kaj vivo instruadis la homa・ 
ron. Ĉirkaŭ lia tablo en Haifa, Pa
lestino, kolektiĝis reprezentantoj de 
ĉiuj nacioj kaj religioj, kaj lia hej・ 
mo fariĝis centro de unueco por ĉiu 
popolo< Al milionoj da veraj ser

ĉantoj li instruadis la amon cle Dio 
kiu briligis tra li. Je la tago de lia 
naskiĝo, la 23 an de Maj〇, 1844,la 
Babaj Movado naskiĝis en Persujo. 
La saman tagon junulo nomata la 
Bab, kiu signifis Pordon, proklamis 
ke universala Sendito aperos, kies 
instruadoj unuigos la religiojn de la 
mondo・ Baha, Ullah, Patro de Ab
dul Baha estis Tiu kiu donis al la 
mondo la Novajn Instruadojn taŭ- 
gajn al la tempo en kiu ni vivas, kaj 
post lia morto en 1892, Abdul Baha 
estis la klariganto de tiuj ĉi Instrua・ 
doj.

La universala helpa lingvo Espe・ 
ranto estas Radio de tiu ĉi Suno de 
la Vero kiu fariĝas pli kaj pli brila. 
En verkajoj kaj paroladoj Abdul 
Baha donis al tiu ĉi lingvo la plej 
grandan antaŭenpuŝon> しi diris ko 
ĝi estas la ekkomenco de la univer
sala helpa lingvo kiu, kiam ĝi estos 
elektiĝata de la registaroj de la 
mondo pcrfektiĝos. Tiam en la ler
nejoj la infanoj bezonos lerni nur du 
lingvojn, liajn patrinlingvon kaj Es
peranton per kiu ili povos komuniki 
kun ĉiu popolo de la mondo sen 
konsumadi multajn jarojn je la stu
dado de lingvoj, ĉar tiu ĉi nova 
tempo en kiu ni vivas havas novaj n 
postulojn kaj bezonojn kiuj ne apar・ 
tenas al la tempo de niaj prapatroj. 
Abdul Baha konsilas al ĉiu lerni 
kaj disvastigi Eaperanton kiel eble 
plej multe. Lernante ĝin estas 
eniri la rangojn de granda frataro.

Tial do ni ĉiuj penadu unuanime 
antaŭhelpi la esperon de ĉiuj tcm・ 
poj, Universalan Pacon per la tre 
amata lingvo ESPERANTO.

Agnes B. Aleksander. 
Tokjo, Japanujo.
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©SA LOA! E, de unuakta dramo de Oskar 
Wilde, trad. T. Chif;13X 19 cm, 46 p ; pre
zo 45 sinf poŝto 4 sea; Nippon Espe ranto- 
Sya, Omotesarugakut・〇 ?, Kanda, Tokio; 
1922.

La esperantistaro jam posedas unu trada・ 
kon de Salome; kial ni havu duoblaĵon ? 
Jen la tradukinto de tiu ci nova traduko sin 
pravigas: en la traduko eldonito en Neder
lando trovigas ne nnr multaj gramatikaj era
roj, sed ankaŭ multaj malĝustaĵoj・ Vere ni 
ofte rimarkas, ke eŭropaj esperantistoj ofte 
havas terure mizeran stilon kaj iliaj verkoj 
certe estas malutilaj al komencantaj lernan- 
toj・ Ĉar ni ne posedas nek anglan, nek 
francan ,.originalon^ de Salome de VVilde, 
kin ofte verkis am haŭli ngve, ni ne povas 
prijuĝi la tradukoj, tamen al ni sajnas, ke 
S-ro Chif estas iel prava; pri tio nin senti・ 
ga3 kelkaj verkitaj de europanoj malbonsti- 
laj literaturaĵoj, kiujn ni ofte renkontis.
本書はオスカア、ワイルドの一幕劇サロ 

メを千布利雄氏の譯されたるしの。サロメ 

の譯は先に和閹にて發行せられたるしの 

（Bulthuis氏譯）われご文法上の誤謬多く且 

つ譯の不正確なI»の、尿文ミ異ち所が多い 

ミ云ふ。本書は英語の方の瓜作な忠賓に譯 

されたもので.エスベヲントならば必ずし 

も歐洲人が之らいわけでもなく、日本人で 

も優に彼等に範な示すこミが出來るざ云ふ 

よい證明に“ちニミでおる。本書譯文の 

正確摸範的なるペ3は譯者千布氏の名ミ. 

譯者の此の抱Hi4»以て見ずして知られ得 

ろ。本書はま兀本手Kに於けみエスペラント 

o&習會誓に於けら好教材さしてserviする 

ニミでわろう。

◎UNUA KUESA LEGOLIBRO, kompi- 
lita de W. M. Page;13 X 18 cm., 24 p; prezo 
10 pencoj afrankite; La Brita Esperantista 
Asocio,17 Hartstreet, London W.C.1;1921. 
英國に於けみエスペラント語舉者さして 

有名なる Page 氏が British Esperantist 及 

びEsperanto-Monthl/より多数の笑話ね輯 

めて編鉴された讀本。英國エス協會出版基 

金の第二編ミして出版されたらもの。笑話 

であるから何れも短文で且つ面白い內容で 

あるから日本では中等程度の講習會に好適 

の讀本であみ。

©HIMNARO ESPERANTA, kompilita de 
M. C. Butler, 9 X 16.5 cm,146 p; prezo bin
do de fleksebla tolo 1 s. 7 p., rigida tolo 2 s. 
1 p; Brita Esp-ista Asocio ; dua eldono 1921.
英國にては旣に1909年提議する者があっ 

て□ンドン、エゲンパヲ、グラスゴー等に工 

スペラントのみを使用すみキリスト敎の會 

合が出來仁。 此は宗派に偏せず只キリフ、ト 

な愛する者の集りで聖書研究■祈禧•讚美粼 

宗談等なー切エスペラントでやってゐみ〇 

本書は此の種の會合の爲めに編まれた鑽美. 

歌集でゝなほLa Espero其他エスペヲント 

のhimnojもしあはせ輯あてある〇 

◎JAN AMOS KOMENS1<Y, de prof. d-ro 
J. Novak, trad. de „Rondeto de Esperan- 
tistinojaen Praha:10x16 cm; 27 p.; prezo 
5.40 Kc. afrankite ; mendu ce f-ino K・ H la- 
racova, Praha-Smickov, Tungmanova G ； 
1921.• . T シ

チ2！:ックスロワ"キヤ國人が誇さする同阈 

三偉人の一人にして世界的思想家たろJ・九 

Kome隔 氏(1592—167〇)の評傅。卷頭に 

小肖及びD-ro S. KamarvTtの序文4・載す〇 

©ANTVERPENO, aro de belaj fotografa
ĵoj kun klarigoj en Esp., luksa papero ；12 X 
17 cm; 31 p.; prezo nemontrita; ^rans 
Sclioofs, 45 Kleine Beerstraat, Antwerpen, 
Belgujo.
美麗な寫眞版二十ね輯めエス文にて説明 

せるアントウェノレベン市の案內記。用紙ク 

リーム色のアートベーパア。各國にて此の 

種の案內記が讀々出版さみ'U旅行者に便 

益する所多天でわろ。口本でし是非各地遊 

覽案內を出版したいしのでわろ。



13 LA REVUO ORIENTA L 79 ]

ENLANDA KRONIKO
(內地報逍) 

◎TOKIO.—De la komenco de 
Aprilo ĉe Hidrografia Oficejo de 
Militmarista Ministrejo E-a kurso 
gvidata de komande J- Oba ; en ĝi 
partoprenas 53 p., inter kiuj 11 
maroficiroj,一しa 5-an de Apr. oni 
aranĝis en kafejo Luncheon, Kanda, 
vespermanĝon por bonvenigi S-ron 
Marukusu Muto, juna filo de nia 
malnova samideano S-ro Oto Muto, 
el Sendai; partoprenis 22 samidea- 
noj (2 el Jokohamo), kvankam oni 
ne povis sufiĉan tempon sendi scii・ 
gojn al multaj samideanoj. Okazis 
tre viglaj paroladoj de junuloj. S-ro 
E. Gauntlett alkondukis sian fileton, 
kiu jam sufiĉe bone progresis en nia 
kara lingvo.—S-ro M・ Ga multe 
klopodis propagandi E-on ĉe Mini
strejo de alilandaj Aferoj, precipe 
al S-ro Macudaira, direktoro de 
Dcpart. de Eŭropaj kaj Usonaj Afe- 
roj, kaj S-ro Mirota, fakestro en In
forma Depart., an kau helpis S-ro 
Jangida kaj fine konfesigis ilin, ke 
tio estis ja riproĉinda de ilia flanko, 
ke ili ĝis nun ignoris E-on.一Ves
pere, la 2 2-a n, la klubo „Tokjo 
Koŭa Kai,n konsistanta el duagra
daj, sed sufiĉe potencaj komercistoj 
en Tokio, aranĝis dank, al la pro
pono de S-ro Janagida vesperon de- 
diĉitan al Esperanto en ,,Nippon 
Kogjo Kurabu/4 ĉe kiu i【】g・ K・ Os- 

saka faris tre detalan paroladon pri 
E., ĉeestis 20 klubanoj (laŭ la ates
to de la sekretario oni tre malofte 
havas tiom da ĉeestantoj). Bona 
pruvo, kc japanaj komercistoj an- 
kau komencis turni atenton al Esp< 
—La 23-an, dimanĉon, S-ro S. Ki- 
kuzaŭa, studento de Tohoku Imp. 
Univers・ vizitis la Inst让uton, kaj 
priparolis pri aranĝota kunveno de 
propagandado en Sendai.—Vespere, 
la 26-an, ĉe monata kunveno cle la 
Instituto en ^Gakuŝikai^ S-ro K・ 
Ossaka esprimis sian deziron, ke oni 
prezentu al la venonta Kongreso la 
proponon pri la reorganizo de Japa
na Espcrpntista Asocio, anstaŭ kiu 
nun provizore nia Instituto funkcias. 
Komand. J. Oba opiniis, ke la tem
po ankoraŭ ne venas. S-ro Hori 
kaj aliaj ankaŭ esprimis la saman 
opinion.一Ĉe Seikei Liceo komenci
ĝis nova kurso kun 20 liceanoj, 
kiun gvidas nia modesta,^ sed ar
danta s-ano S. Ŝindo一En Cuo Uni- 
vers让ato ekfondiĝis nova grupo kun 
120 membroj ;la prezid. estas nia 
nova s-ano Prof. Tecutaro Kobajaŝi. 
©JOKOHAMO.—Ĉe Y.叫 C. A. 
(Kristana Asocio por Junuloj) oka
zigas du kursoj, la elementa kaj la 
plialta・ En la unua klaso sin trovas 
studemaj gejunuloj ĉirkaŭ io. En 
la dua oni uzas ,Karlo' -n, kiel ler
nolibron. La ambaŭ estas gvidataj 
de la sindonema fervorulo, Sr-o 
rusaŭa._Okanomaci Elegieれta Ler
nejo : Dank^ al la klopodo de la 
lernejestro S-ro Kuba, oni aranĝis 
por geinstruistoj kurson, kiu unu
afoje malfermis la 4-an de Februa
ro. La dufoja kurso ĉiusemajne 
daŭris ĝis la fino de Marto, kiam 
oni ĉesis kelkatempe pro trookupa- 
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do. S-ro Furusaŭa ĉefe gvidis la 
kurson de 15 geinstruistoj. MTra 
la Jaro" estas ilia lernolibro. Ni 
sincere esperas, lce ili baldaŭ reko・ 
mencu kun multobla energio.—Ko
merca Lernejo: La gradiga cere
monio en Marto perdigis al la ler
nejo kelkajn agemajn Esperantisto- 
jn> Tamen restas du aŭ tri viglaj 
samideanoj inter la lernantoj, sur 
kiujn ni metas tutan esperon, ke la 
Afero kresku ĉirkaŭ ili, kiel ferme n- 
tajo en faruno.—En Kanto Gakuin 
S-ro Mt Sasaki, instruisto de la 
Baptista Liceo, nun gvidas en la 
lernejo Esp-an grupon el 7-8 kursa
noj, inter kiuj troviĝas 2-3 instruis
toj# S-rc M. Sasaki estis samtempa 
kursano ĉe Y・ M・ C・ A. kun S-ro 
Kuba de Okanamaĉi Le rnej 〇.一 

Rondo Bona Tero. Privata kaj 血- 

milia*  grupo ĉe S-ro Uŝiki, membro 
de Jokohama E. Societo. La rondo 
naskiĝis lastan Aŭguston kaj nun 
enhavas 20 anojn. La 6 unuagra
daj kursanoj, kiuj komencis antaŭ 
unu monato nun eklegas ハKarlo" 
-n> La plimalnova klaso el 7 kur・ 
sanoj komencis „La Vivo de Za・ 
menhof" -on.—S-ro R. H・ Dick, 
nia nialnova amiko, revenis en Japa- 
nujon el Svisujo kaj vizitis Joko- 
hamon, kelkaj samideanoj el la urbo 
kaj Tokio havis senliman plezuron 
kun li paroli ĉe lia hotelo, vespere, 
la 30-an.
（O）MORIOKA.—Dank1 al la pene
gaj loboroj de S-roj S. Kaŭamura 
kaj B. Nagaoka en tiu ĉi urbo de 
Norda Japanujo ekĝermis nia afero. 
Oni havis sufiĉe multe da kursanoj> 
S-ro Nagaoka alveturis Tokion por 
konsiliĝi pri la afero.

海外普及槪况
(EKSTERLANDA KRONIKO)

◎獨立1ザクセン感立ザクセンエスベラント 

學院(Saksa Esperanto-Instituto, 1908 年制 

立)は二月二口の全獨乙內務省Reichsmini- 
stcrium des Inuernの決議により獨逸共和國 

エスペラント學院ご吹稱、全獨逸的のしの 

に更められた。 同時に同往內にLエスベラ 

ント掛が任命せられ讥。 政府の援助わろ同 

國ヱスベラント界の削途はまニミに多幸な 

りさ謂“ Uばならね。

◎伊 太 利Milano市の 見本市Specimena 
Foiro (Iエスペラントを探用。 近口中に工 

ス文のチヲシや案內書が發行される。又塲 

內に“エスペラント通譯が設けられた。

國しyon市。立貿易學枚でブージョー 

教授が商業エスベラント科も敎授。なほ他 

にも校友舘にても講習。

◎佛國HeraultのCette町エス會関業會 

議所から百フランの補助金を貰ふ。目下工 

ス講習四級〇

◎白Verviers市務め人及商舘外交H 
組合 Generala Sindikato de Oficistoj kaj Ko- 
mere voj agistojのニ刀十二口の總會は會貝の 

爲めエス講習會闕始な報告し、工業商業科 

學校其他の方面にエス語を採用すべき希気 

の決議をなした。 ・

◎伊國Milano市艮A昭elo Filipetti博士が 

始あた同市各小學枝第五・六學年級兒童の 

エス語課業*第二年目も開始い: 。同市乎 

民人舉・Proletaria Universitatoに於ける初 

等講茂發會に當り同市長は演說をなし九

腕

◎獨乙 Braunscliweig 國々務大臣M Sievers 
代き義士の質問に對し同國高程度學校に於け 

ろ隨意科过してエス語を獎動すちのでわる 

ミ宣言い:。宣言後聽講巾込み"教貝十四 

名ゝ學生二百七十九名、女學生二十名おった。 

尙ほ小學校にエスペヲ八も課業すみニさ 

は本學年時は間割に餘裕なきす:力止むなく 

一時延®］さち。Braunsclnveig政府はブラク 

ンシェ!7イ匕エス乂ヲント會に五百マノレク・ 

勞働エス會に百六十マルク、ウ•エノレ兴スデ1 

口會に九十マノレクの補助金を下附。ねほ同 



15 LA REVUO ORI ENTA [81]

政府は千マルクの負擔會費V削記獨乙エス 

ベラント學院に加入した。

◎圖乙Blier （VestfaUo）の高等小學校に於け 

ちエス課業は第一年な終った。Ricsa町當局 

も本春學期から小學校にヱス語を隨意課目 

ざして課するニざな決定。Dresden市し市立 

高等補習學校で隨范科として課する二ミを 

許可。llage口町高等小學校でし授業阴始。 

口本の小學校にも是非エスペラントを授業 

させナ:いものではないか。

◎チェスづスロゲキヤ國?lzen郵便從業者 

三十五名がエス講習に參加す。

◎供太利Milano, Ki parto Bo visaに四十名 

の同志が勞働舌エス會，,Nova Homaro"設 

立。講習開始、參聽四十名。

◎獨乙Kolt!市組合勤あ人sindikat-oficistoj 
の講習。

◎北英國の東北エスペラント同盟Nord・ 
Orienta Esp. Federacio （t二月ハ日ニューキ 

ヤッスル、亦ン、タイヌで本年度總會。前例 

にな亠盛會でわっむ。

◎英國內に新設されたエスペラント同盟（同 

國では各市町の諸エス會I!又地方地方で聯 

合してfederacioを組織してゐみ）（X Sudo
rienta Fed.及 Sudorienta F.なほ Altrin- 
cham, London 市內に Dimanda Rondo,及 

Esp. Skolta Klubo （少年團エス會）、Salisbu- 
ry に羽會設立；Farnborougl!及 Nc、丫 Bar- 
netにも設立.されんさしてゐる。

◎西班牙Madrid'市に少年團エフ、會設立。H 
本の少年團し『ゲヤムがリー』むご愛な事を 

云はす・、エスペラントを始めたがよかろう 

1:〇

◎和翩ノ、ーゲ市和閑觀光同盟ノ、一ゲ支部で 

例のIsbriicker f氏がナヲーハ人會旅行の幻 

燈講演知やり、聽衆百名。エスベランチス 

トでめらチェック國公使t JUJ®しt: 〇

◎獨乙で最近講習を始めた所はGross-gcbo- 
nan, Ilagen, Halle, Ilelrnstedt, Ilirschfelde, 
Holzminden, Jena, Karlsruhe, Leipzig 其他〇 

◎エーゴースラビヤ圍ではBakar, Banjai li
ka, Caprag, Virovitica, Krapina, Subotnica, 
Zagreb 心地），Ljubljana, Poĵega 等の各地 

にエス運動が活潑に起ってゐろ。（以上Esp・ 
Triumfonta三月五口版より抄錄）

◎萬國エスペラント勞働者の機關たろSen
nacieca Asocio Tutmondaはへノレシソキの第 

十四冋萬國犬會を期して大會な開＜〇

◎獨乙勞働エス機關紙 Der Arbeiler-Espe- 
rantist三月號所報によれば同國勞働エス協 

會本年度大會は復活祭中にDŭsseldorfに開 

かれろ 〇 Rottbausen （Essen 附近）及 Zufien- 
Hausenに勞慟エス會が新立。

◎パルカン诽邦に於て昨年から大戦の例强 

漸く醫Ĵtて、エス運動が俄然盛へ返て來た。 

Zagreb市のクロアシア人、全土にわア：みブ 

”力•リア人、づンスタンチノ ー*りに於け  

ろギリシャ人が三中心を成してゐろ（づンス 

タンチノーポリからはすI工らしく立派なBi- 
zantioさ云ふ雜誌が出てゐる）ゝニれ“主过 

して數萬の盡國避難民中に澤山なエスペラ 

ソチストが居ったので、之が導央線さむっ 

たのであった〇 Mostar, Subotica, Skoplje, 
Sarajevo, Belgrab, Split等の諸地に普及が行 

はれてゐる。

◎エストニャ或Sallinnで昨年十二月十五日 
ザメソホフ紀念會出席會艮四十。一月十五 

日Valsata教授の講演、參聽四百。靑年講習 
四級、參加百名。市立圖書舘は一萬エキス 
トニヤマノレクのエス傭I萍な》買込んた〇 殆ん 

ご每口新間に普及の報道が出ち。同阈Tartu 
市大舉ではエスペラントの講莪開始・學生 

百名。

◎リトウ・ニャ國〇 Jelgava （Mitavo）に有力な 
ちZemgalio文化會のエスペラント部が設立 
學習者三十五名。又通信教授も開始。其結 

果Priekule其他の小町にエス會が出來た。

◎ニウギニア島附近の嘗て痂乙領でおった 
Neupommern島のRabaŭlP!『て•支那人のた 
めのエスベラソト講習會が出來た。獨乙語 
で教授してゐみ。歐人の講習も始まる。殖 
民地に於けち異民族間の意志疎通はごうし 
てもエス乂ヲントによろ外はわろまい。

◎和朗ハーゲ市の中央エスペヲント書店の 

總會は六朱の酣當を決定'

◎塊太利Salzburgて•は南圖乙エス大會の率 
備に忙殺されてゐろ。新講習參加九十一名、 
中半數任鐵道從業員及鐵道技エである〇な 
ほ給仕の持別講習.勞働者の講習（八十名）、 

屮舉校及”Kapellhaiw“にも同樣。

◎併太利Milanoは伊太利國Ĥス乂ラント同 
盟に一千リー ノレの補助金を下附しア:。同市 
や長はしegiano囱民犬學でエス語普及講演 

をした。（以上E・T・三月十二H版より抄録）。



[82 ] LA REVUO ORIENTA 16 1

卜PORぜ

Krestomatio； p.1か；】・17）の pensio の意（同 

君）

〔答〕pensiono 宿舍）の誤です。

r FMtt

遠
初等飜譯懸賞課題

x切 六月二十八n
賞 品 訟本Tra la Mondo僂等三名へ

大家の御參加は御遠慮下され度

ヱフ、文和歸:

（1） Ni ne preterlasu bonan oka
zon por propagando.

（2） Kiu estas tiu sinjoro, kiun 
vi alparolis ?

（3） Egoisto ni nomas tian ho
mon, kiel li.

（4） Lia rakonto kortuŝis la aŭs
kultantaron ĝis larmoj・
和文エス薛： 

人⑸ 

い。

⑹

（7）
出でになりますざ右手にエスベラントで書 

いた看板を出してゐち木屋があります。

（8） 此の本も一遍間借してくれません 

か。

本も開いて十六頁の處もお讀みなさ

今度の先生は生徒に親切ですか。 

此の通を半キロ メート”程眞直ぐt

質疑應答

©Soniミsonoriミの區別（K・Okamoto君） 

〔答〕Soniは（一般に）音（ホ•ト、ネ）がす 

ち。sonori “鐘や鈴の音がひ4く、（又鶴じ 

て）鈴の音の樣な音を立てろ。

Mi ekardis sonorantan ridon de. in・ 
fano.子供の（鈴な振る樣ね）響いた笑ひ 

聲も聞いた。

◎0 9は何ミ讀みますか（同君）

〔答］Paragrafo naila.
©Vi estis ankoraii en pensio （Fundamenta

ONI PAROLU KAJ SKRIBU 
MULTE PLI DA ESPERANTO

Ekaperis strangulo, S-ro Jamanoi—par
donu tiel nomi—el inter iii, japanaj esperan
tistoj.

Li aplombe diras interalie en sia artikolo 
(nMancoa de la 29a de Marto), ke li timas, 
ke ni japanoj povus farigi malamikoj al nia 
majstro, se ni interkomunikas sen speciala 
celo kun fremdaj samideanoj, eldonas sen*  
sencajn verkaĵojn- tradukas novelojn kaj 
aliajn literaturaSojn, kiuj havas neniajn in- 
terliratojn kun la esperantismo, kaj se ni 
konsideras tion la tutajo de la esperanta 
vivo.

Brave li atentigas nin, sed kio ajn estu la 
esperantismo, kies vera signifo estas jam 
klare konata al ciu cl ni, japanaj esperantis
toj, lati la bulogna deklaro, cu ne la unua 
pa^o al gi estas posedi Esperan ton?

Por tiu celo estas memklare, ke oni verkas 
diversajn lerno kaj legolibrojn； eldoni gazeto
jn, au interkomuniki kun fremdaj samidea
noj, kio lasta estas per si mem rekta vojo al 
la interfrateco tutmonda,玄ii ne ?

Povas esti, ke tio ne ankoraii estus la tuta
ĵo de la esperanta vivo, tamen sendube ĝia 
gravega elemento, per luu ni estas alproksi- 
m igan t aj tiam pli al nia celo.

Pro lia afabla simpatio al ni, ni Saldas 
koran dankon al li, sed bedaurinde lia atenti
go tute ne interesas, nek utiligas nin.

Estas dezirinde, ke li montru al ni per sia 
viva ekzemplo kiamaniere sintenadi, por ke 
ni estu veraj fideluloj al nia majstro.

Ne verdire tio ne estas necesa al ni, japa- 
naj esperantistoj, sed estas konsilinde,^ ke li 
kunbatalu kun ni propagandi, anstataŭ pub： 
likigi tiaj u senutilajn kapricaĵojn, por ke oni 
aildu kaj legu multe pli da Esperanto en nia 
patrujo.

l/IV/T.11・ Fuĵiulo
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を入れればよい。

（2）（それは）甚だ美はしく咲いてゐます。 

此のHiは前のBozo, lilio kaj daUo花受 

けたもので、第二課04）講義に述べた如く 

口木語Iニは譯さぬか又は『その花は』过名詞 

をくりかへして譯すがよい。floro花，Hori 
咲く。

（26） 何であれはありますか。（われは）ホ 

テノレですか病院でか、。

（27） （われは）銀行です。

第五課（第3頁）

ŝ1）前置詞さ云ふ詞は日本語の『てにを 

“』の如き謁でめるが名の如く語の前に置 

く。

卫即krajono 鉛筆で

皿レ 彼!£_

主格ミは前にL述べた如く名詞（又は代名 

詞）及形容詞の-nのつかぬtのを云ふ。英 

語なぎでは前置詞の後に目的格を置く（例へ 

IX with liim）のであるが、エスベラントで 

は主格の語を置く。

［注識］目的格が匿かれろ塲合には第七課 

0 3）に述べるが如く意味が變ってくる。

0 2）先づ枠の中にある日本文な比戦弄味 

してそのちがひを考へて。

（a）本が机の上にある。

ふさ机の上を見たら本がわったミ云ふ樣 

な塲台に云はれる文句である。卽らビの本、 

この本过或る間脛になってゐる本のこざで 

はなく、要すみに本でわればよい。此んな 

塲合にE!本語では決して『本邑机の上にわ 

ります』ミは云はぬ。

（の本ミ机の上にわる。

『昨日買った本はぎこへ行ったろう』なご 

云ふ場合に對すみ返事で『本は』さ“『（君の 

さがしてゐみ）その本ならば』ご云ふ意味。 

從ってビの本でも間に合ふわけで□ない、間 

魁のその本でなくてはならぬ。しL此んな 

塲合『本が机の上にある丄』ご云ふ返事もし 

たなら、それは間魁の本だか何だ・か知らG 

力・何かしら本があるぜざ云ふ总にしかミ 

れぬコ

（ろ）の塢合は他の本では間に合はぬ・或 

ちきまった問題の本を指して云ってゐみの 

で、帥ち『蒔定』の塲合。

（a）任要するに何本でもよい、きまった本 

花指すのでない.『不定』の塲合である。特 

定のもの壬不定のものざを話屮に區別する 

:ミは話も明確にする上にまこ过に便利な 

事であ"勿論て心話の（本）、その（本）、今中 

した（本）』な丫『何かしら（本）.或る（本）』な 

过•ゝ形容詞むっければ區別出來ちが.一々 

名詞にひつ二く形容調をつけるのは大變で 

めろ。依て日本語では〇5本任（轻定）』.『本が 

（不定）』.ミ簡單に『任』过『が』さで特定あ 

事物过不睦の事物ざな區別してゐる。

エスベラント'で口特定の事物には特定冠 

詞Laを冠らせ、不定の半物には何しつけ 

ず、かくして簡單・に區別なつけてゐる。枠 

の中のエスベラン卜文の例を見よ。

［注意］【・sur la tabloのtabloも特定で 

ある。sur tablo ;かしらの机の上に

あるよ』过不定の滋になる。 いやしくも人 

に本の所在も敎ゝてゐろ以上!!『それその 

机の上に』ミ或る机を指してゐろのでめろ 

からlaを附ける。

〔設問の答〕冠詞は便利でわろ、卽ち待定 

のしのなー般の不宦のものき區別して指 し 

て話を明確ならしめるさ云ふ便利の了：めに 

用ひるのである。 然I言語に絕對に必要欠 

く可かちざる1のではない、ギリシャゝラデ 

ン語ゝロシャ・ポーランド、支那語なこでは 

現に冠詞を有して屈らわ。全然冠詞を略い 

たこて怠味が过れなくなる心配はない（その 

代りこ阴確』さな減ずるが）、依てZamenhof 
も學習者が充分習熟ぜざる內（X之を用ひな 

くてもよろしいさ云ったの•でわる。

されば此の處冠詞を川ふべきかこうか迷 

ふ樣な塢合には冠詞古用ひぬがよい。 冠詞 

の必要な所に冠詞が落ちて居る方が、不必 

耍な所に冠詞を魏用するよりい 誤解が少 

ないからでわみ。

［注意］II.依てまた、他の形容譜によっ 

て特はな事が明示されて居る様な塲符には・ 

その方へ更に血をつける必要はない。例

Un libroその本（『その』本ざ云へば他ので 

ない事明か、依てla tiu libroさ蛇足も 

そへる必要はない）
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mia patro私の父（『私の』父ミ云へ【工他の 

父でない事明が）

Knabo, vi estas diligenta. 少年匚お前 

“勤勉だ（他の少年ではないその少年 

を呼ぶのだが.目前にゐる少年に向 

って呼びかけるのだから、何も更ち 

てlaをつけて特定する必要はない）。

［注意］IV.冠洞が川びられる場台“凡そ 

次の三つの塲合に分つニミが出來る。

（1）一度前に云った事物を指して云ふ塲 

合〇 liieraŭ 昨口; acheti 買.ふ;doni 與ふ。

Hieraŭ mi acetis libron kaj krajonon. La 
libron mi donis al li kaj la kraj on mi donis 
al gi・ ・ ^

昨ロ私は本さ鉛筆さ（別にわの本、二 

の鉛簞さ指して云ふに非ず、要するに只 

本さ鉛筆買ったミ云ふのでわろから不 

定.即ちlaなし）な買ひまし/:〇水“彼 

にやり鉛筆□彼女にやりました（咋口買 

つ兀ミ云ふその本さ鉛華の总故特定、la 
な附す）。

⑵前後にわろ語や句によって自然蒔定さ 

むる樣に形容されてゐち塲合。plej最も、一 

苗（副詞的の助8?）； alta高い;direktoro 
理者ヽ（學校）長。

La plej alta monto en Japanujo. 日本中 

で最も高い山（ミ云へば他の山ではな 

い.新高山も指すこざは二过わる迄 

もなし,依て持定）。

La direktoro de nia lernejo. 吾々の學

校の校長さん（ミ云へ1エ他の人ではな 

い何の某ミままった或る人を指す）。

（3）こさわらずこも聞き手が『あれか』さ 

知り得るままった享物も指す塲合"Fenestro 
窓;brili 輝く 〇

Fermu la fenestron. 愆を4朋め（ミ云 

へば『ごっかしらの』窓もしめよさ云 

ふに非ず、わの開いてゐる窓もざ聞 

3手にLわかる寧物）。

I-a suno brilas.太陽が輝いてゐる（單.に 

・陽ミ云へ怪ぎの太陽ミ聞く馬鹿は 

uし、吾々太陽系の太陽を指すや明 

か），

? 3） -n=『・・・な』でおるから『私も』"mi- 
nでわるが當然。『私の』（本）なぞIX —fiの形 

容詞（比戦:e新いゝ」本）でめる。依て人稱 

代名詞に-aをつければ所那所有代名詞た 

る、虫稱代名詞の形容祠が出來る。Ma吾・ 

花》、viaおなたの…等。

Mi amas min»私私な愛する〇

Vi amas vin.君は君な愛すち〇 

さ云へは自ら自分自身お愛すみ总て•あち加、 

三人稱はそうはゆか）〇。

Li amas lin彼は彼も愛してゐみはS* 彼の 

男（甲）はわの男（乙）を愛してゐみ』ミ他の人 

な愛する怠に过られる。依て第三人稱に限 

って『自分自身』な示す代名詞siが必要さな 

ってくあ。

［注題1. mem “て自ら』の意の副詞的 

助辭。mem 4»添龙れ自ら自身もレ意が 
强くなる。 -<3' |

［注意］1I・Siは上述の如く必要上第三人 

稱にのみ用ひられるので、第一.二人稱に“ 

用ひてはむらぬ。例へ］エMi amas sinミ（I 
云（XTo第一人稱ではMi amas minさ云 

へば旣に『自分知』愛すの意でわるから。

［注剧III・ siは前述の如く主語（第三人 

稱）な受けて『自身』さ云ふのでわちから決 

して自身が文の主語さなら:ざはない。

『彼は自分は不幸だミ云ひました《3な繹せ 

IX0 ke...........ださ,diri云ふ〇

Li diris, ke li estas malfelica.
さすべきで ,

Li diris, ke si estas malfelica.
さしてはならぬ。ke以下は一つの文G】i 
は此の主語を受けるのではなくして、自身が 

此の文の主語て'わるからである。

siaは文の主語が第三人稱（卽ら『私、私 

逹、貴君』以外の塲合）でわる時、其主語『自 

身の』（何のさ云ふ意を示す。

Johano vidis Petron kaj lian fraton.
ョノ、ノはペトロミ彼（即ちPetro）の兄

弟ミを見ました（逢ひまし?；）〇

Johano vidis Petron kaj sian fraton.
ョハノは乂トロミ自分（卽ちJohano）の

兄弟ミを見ましア:。

［質問］第一の塲合若し前にも一人の人 

（例へIエIvano）の話もして居り.そして 

Johano vidis Petron kaj lian fraton ざ zつ 

たなら・lian fraton （I矢張り Petro の frato 
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ですか。

［答］此の文さしてはそうざるより外はめ 

リますまい、Petroミ随べて云ってゐみので 

すから。 前にを出したIvanoのfratoの 

意ならば順序を3へてJohano vidis lian 
fraton kaj PetronミすれI工よろしい〇

0 4） vortaro語或、字典;pafilo戡砲; 

Japanujo日本國;inkujoインキ壺、

［注意］ujは本來『容器』の意:mono金 

级montio （金錢な容れて置くもの）財布。 

Japan切〇 （日本國）の如3 ［1•业の『容器』の遠 

を利用して『13本人も収容する土地』の意に 

て网名を表はす。なぼ同樣に『或る果實や 

花をつける、卽ち稔らす樹』の意味に轉用さ 

る〇 rozo |tらの花、rozujo （Xらの樹。 此の 

塲合合成語にしてJapanlando, rozarbo等さ 

すみも勿論よろ1い。

又專門學術用の接尾宇に・i•あり。『（學術 

の）分野•範域』の意である。例:astrono
mo 天文學者、astronomio （天文學者の分野、 

卽ち）天文學。此の接尾字を轉用して阈名に 

用ひち人もあれミ•（例へ!X Japanio日本國）、 

元來ふは普通語では語根ミ合して語ミ見做 

されてゐろ、例へ【工astronomaroミ組みた 

るものこ見ず、astronomioむろ一語根の語 

ミ見做してゐろのでわるからJapjmi’〇 !1 
japano过は別な語さ見做されればからぬ二 

ミ、なり、不便でわる。從ってujの方が廣 

く用ひられてゐる。

05） pli•••（何の方が）一層（多く •優って） 

...［副詞的助辭］;〇1.........い）も［接顾。

plej...最も、一番（多く・僵って）…［副詞 

的助辭］,el……の中から、の中で［前置詞］; 

&i】j皆.すべての（人、物）。

［注意］『中TSI...J!ミ云ふしの任二つ 

ミ"ない、卽ら自然特定さなるからplejに 

"特定冠詞laがっけGれらこミが多い。

元來tiel『その樣に』［副詞的助辭］,kiel 
险•の樣に』［同、疑問詞］の意でわる。口 

estas tiel juna彼“そんなに若いー（そんなに 

ざ!Xごんなにkici?） - kiel mi私の如くに〇 

卽ちkiel賤には『••・の樣に.…の如くに』 

さ關係接績詞芒して用ひられてゐるのであ 

ろ。例

Kiel vi opinias?如何（こ・んな風に）御 

考ですか（御意見如何）。

Li manĝegis, kiel malsata lupo.彼は餓

えた狼の樣に大食した。 

malpli 一層（少く ・劣って）

malplej M t （少く、劣って） 

（（«） Li e3tas pli malsaĝa. 
1（6） Li estas malpli saga.

なる兩文は結局『彼の方が一層馬鹿だ为さ云 

ふ同じ意であろ。尤し口調"9）は『彼は 

mal‘s3知（駡鹿）、しかも輪tかけた馬鹿』。

@）は『彼“ saĝa.但し逆さから云って優っ 

た利口（卽ち馬鹿）』。

第六課（第7頁）

21）數詞（助辭の一種）に品詞語尾を附す 

れば數の觀念を有すあ名詞形容詞雪が出來 

ものは説明をまつまい（第四課2 3講義注意 

n參照）。

〔質問〕du dekduojは二十二個さ云ふ总 

I:ミられはしませんか。

〔答〕二十二個をー單位ざする名詞ならば 

dudekduo （dudek-duo ミ-も入れて t X し） 

て・單數形でなければなりません。數名詞は 

その數だけの一單位も示す名詞です。例へ 

IX dekduo "十二を以て一單位を形る『1・ 
ース』（卽ち單數）、從ってdu dekduoj H 
dekduoが二つ（卽ちニ共ース）で複敷にがり

ます。

§1）先づ［設問］の答:主語ミ目的語又は 

補足語さの關係は動詞でつけられちが、其他 

の塲合は前置詞も以てせられち。La libro 
la patro （本ヽ父）ミニ名詞が並•べたのでは兩 

者の關係がわからぬ.例へば前起詞山（・・・ 

の）も入れ、ば

La libre de la patro.父空本。 

さ關係がつく（枠の中參照）。同樣

lampo sur la tablo. 卓上の（にある）ラ

ムブ〇

kesto el papero.紙から（作った）の箱〇 

數詞は名詞わっての數でわるから本來名 

詞につけるたちの詞で、前置詞の仲介をま

了:ずして並べられる： 

Cent pomoj.林愉が百。

然し品詞語尾pを附けてCento『一百（そ 
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く）』さ獨立した名詞ミなれぱ•前禮詞を入れ 

て仲介せしあず、單にcento pomojミ名詞 

を二つ並べたのでは附きがわるい。此の如 

3場合、卽ら數（又は量）を示す名詞の後には 

Ja过云ふ前置詞な浚いて後緻の名詞さ結

cento da ponioj.林擁（の數虽）がそ 

く）。

tri dekduoj da strumpoj・ 靴下（の數联） 

三ケース。

［注;歌］Ŭ本語では林湧三つ、%筆五本な 

ビ數詞は名詞の後に置くのが普通 だがエス 

ペラントでは前に置く tri pomoj, kvin kra- 
jouoj・（日本語でも五!UI、六時間•ハメー卜 

ノレの如き單位の塲合には名詞の前に置く。 

エスペラントでは一切の塲合是!-做った云 

ひ方でゆく）。

Mi havas cent pomojn.私は林悔を百持 

ってゐる。

［注意］數詞は名詞ではないわらcentaミ 

说をつけるに仁及1rno
Mi havas centon da pomoj・ 
私は林傥を一百持ってゐる。

pomojは前置調daの後にある（第五課?1： 
削置詞の後には主格を置く）から-nなつけ 

てはならぬ:『私は林機仝璽（da） 一百さ 

（centon） ってゐる』〇此の關係は

Mi havas libron de la patro.『私父の 

（da）本も（libron）持ってわる』芒全く同じ關 

係て・あろ〇

［注总］前置詞daは必ずしも數詞に-0を 

附して作った數名詞の後のみならず、數又に 

虽を示す名詞の後に用ひられる。卽ち"が 

用ひられてゐる場合は前行の名詞は數呈も 

表はしてゐるこさな示す。

monto de oro. 金の山（金山）〇

monto da oro.黄金の分最が山（ほど）、 

•山なす茨金。

Mi trinkis glason da vino.『私は葡萄酒一 

杯（葡萄酒の分址ね一Ĥ呀ブだけ）む飲んだ』 

ざ云ふ二芒は云へるが

Mi trinkis glason de vino.『私li.葡萄酒の 

コップ（酒杯）を飲んだ』は奇術師なら・でけや 

れぬ藝當でわる。

i 3） duona. 二分の一の。

I1U0MC. 二分の一に。

duobla. 二倍の。

duoble. 二您に。

duojja. 二つ一所の、二人連の。

duope. 二つ一所に.二人連で、 

二人が、りで。

慣出・］dek seponojは『七分の十』さし『十 

七分の（數個）』こしされません夕。

［答］書V、了:塲台dek seponoj芒離せけ七 

分の十、deksepono（j）又は dek-sepono（j）ミ 

つpれぱ『十七分の1（數個）Dの意ですI、話 

の冬合に口丽者では dek芒seponojこの間 

に一寸息も入れて離しますから混同の怏:“ 

ありませんっ

［注意］次の云ひ方な覺もみさい。

支那はH木の四十倍大きい。

Ilinujo estas kvardekめん pli grandai 〇・ 

Japanujo.
彼は私い倍®iいてゐろ。’

Li duoble pli multe laboras, ol nii. 
五六三十（九々）=五倍の六は三十。

Kvinoble ses estas tridek.

頃問］『五倍の』シ云ふのならkvinobla 
さ形容詞にいよ < て"いけなかおりません 

か。

〔答〕第二課［設問］の副詞ミ形容詞の區 

別に說明した如く、名詞（及ぴ其の代用たろ 

代名詞）以外のIのを形客すちには副詞を用 

ひる。sesは名詞ではなく數詞ですから副詞 

も以て形容するのです。然し

El liaj kvin infanoj du estas bonaj kaj 加 

estas malbonaj.
彼の五人の子供のうちで二人は好い子、

「 三人はいけない子です。

の如き例で du, tri （I（lu infanoj, tri infanoj 
ご名詞を略しT： Lのです（ヒ記の例の如く純 

粋に數詞を形容するのではない）から形容詞 

な用ひればならぬ。

04） riĉulo 富彙、urban〇 山民、amerik
ano アメリカ人、Kristanoクリスチャン（基 

督教徙）、moneroIX幣（mono 111個二個こ 

け數へ得ぬ物賈名詞、moneroさなれば數へ 

潜る、有形の貨幣）.rizero米粒。
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回海外圖書雜誌販賣廣告・・回

顧みれば曩に下名が極東エスペラント書院の名を以てエスペラント 

普及促進の爲め當時日本にては殆んざ得難かりしエスペラント書籍の 

輸入供給を試みてよb一年冇餘、其間斯語の普及に從ひ書籍の需要多 

くヽ纔に昨今に至りて書物供給の前途も安全の望み明ごなるに及びゝ 

全く之を營業化せんごするの企ヽ意外の邊より起り來b候に就てはゝ 

最早下名は其間に伍して之を供給するの必要も消滅し、又夫等の人々

に伍する煩累にも堪えずごする折柄ゝ幸にも此に昨秋來率先エスペラ 

ント書籍販賣に從ひたる四方堂洋書店主谷龜之助氏ゝ今後尙ほ進んで 

斯語書籍を取扱ひ允き趣に冇之、依て悅んで從來『極東エスペラント 

書院』が取扱ひたる一切の外國エスペラント書籍の供給方を四方堂に 

繼承致させ候。同氏は學會維持會員に有之ヽ且つ熟練なる書舖ごして 

各地同志諸君の希望に應ずるこざ適切なるもの可有之.各位の御援助 

を希ひ候？下名はなほ書籍の撰擇、書物に關する'質疑等に就て四方堂

の請により其相談に應し可申ヽ之により聊にても各位の便宜を補ふ乙 

ざを得る機會あるを欣快ビ致候〇

大正十一早三月一口 東京にて 何

追て满院の名はなほ之を存し外國雜誌の仲介、エスベヲントに關する御相談に應い"候 

C帶院宛通信は束京许山局私霑屈第一就）

前揭の次第で介後は當店で是迄極東エスペラント書院の取扱はれた

外 スペラント書の供給販賣に關する一切を繼承いたしました。

一層勉强の上出來るだけ各地皆樣方の御用に立ち度ご存じます。何卒 

此上ども十分御愛顧を願上げます。散步の御序に當店へ御出で下さ 

い。地方の方御上京の際は是非御立ち寄りを願ひます。

東京市本鄕五丁目 -

訂盲峯書籍雜誌輸入元四方堂洋書店 
谷龜之助 

一九二ニ年の新しい總目錄が出來まし了:。御入用の方"往復IXがきで御巾越次第直に御 

送りします。
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◎エスペラント全程（自修書） 

紙表紙、定價1圜、郵稅四錢

◎エスペラント讀本及文範

脚註附、クロース上製.280頁 

定價二El五十錢、郵視ハ錢

◎エスペラント宣傳用ポスター 

綠色刷v犬さ55X80 cm. 
十枚ハ十錢郵税'二錢 

五十枚送料共四EI
◎普及用繪はがき

ザメレホフ博士肖像、萇他石版彩色刷 
三桂一組十五錢送料二錢 
十枚送料共一 101五十錢

◎綠星徽章（七寳銀製）

桐爾入、四十錢。書田送料九錢 

其他本邦發行のエスペラント 
圖書はお效次します。 

日本エスペランr學會 
柬京市牛込區新小川町三の十四 
振替口座 東京ーー三二五苗
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設備の大な誇るに非す 資本の豊富TOKIAJ SAMIDEANOJ !
★ * *

La rusa restoracio, 
ハKuma" (MUrsoM) estas 

ĝi nomata 
—Kun bona reputacio 
Estu de vi vizitata.

Temppasigcjo agrabla,
Servistinaro afabla, 
Malmultekoste vi manĝas, 
Gajajn amuzojn aranĝas.

Pro Ia estro de

Restoracio
la piana 】udacanto

Ino cento Seriŝev
-----Asakusa Parko, Rokku, Ŝigŭci.-----  

を語みに非ず 外交の妙隹有するに 

非ず名な成さん过すみにも非ず 

大に儲けんさん7>\Z <非す唯活版 

を活用せんさすろ平凡なみ信念に向

って幾十星霜の經驗も賓用すれば足

ろ小さま抱負を有するもの“一

PRESEJO 〃DAIDOSA"
UNUAKLASAJ PRESISTOJ EN

Esperanto^ angla, franca, 
germana, rusay italaj hispana 

kaj ceteraj lingvoj 
de la tuta mondo.

Speciala arto en muziknotoj 

大道社 
東京市麴町區隼町七苗地 

振替東京五一五七二番
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¥ ★

壊Valle inoj
Turberkloza Sankra

Influenza Gonorea

Disenteria Tifa

Meningita
A

Holera
Hidrofobia Kokluŝa

Preparataj Icaj liverataj de

D-ro Tokuro Osida
TOKIO-BISEIBUTU-KENKYUZYO

(TOKIA MIKROBIOLOGIA INSTITUTO)
Tokio, Kandaku, Omotesarugakuĉo 2

JAPANUJO

★ *

::ふ

〇エスペラントの手引

文法、文例・字引附の小册子

定價五錢,郵稅二錢

〇エスペラント和譯辭典

定價二Mh郵稅六錢 

〇エスペラント解剖學名辭典 

ラデン、日本語對澤、クロース橡 

定價一圓五十錢、郵稅四錢 

〇エスペラント海員語辭典（製本中） 

〇改版エスペラント全程

布製上製、定價一圓・五十錢、郵稅六錢

〇エスペラント研究叢書

【第一編】エスペラント敎科書 
組織的講習用書定價二十五銭、郵稅二錢 

【第二編】摸範練習讀本（註附）

定價五十銭、郵稅二錢 

【第三編】イソップ物語（詳註） 

定價四十五錢、郵稅二錢 

【第四編】笑話集（詳註） 
本年十月頃出版の豫定 

【第七編】助辭一覽 

定價五錢.郵稅二錢 

〇日本エスペラント叢書

[No 1] Perloj el la Oriento 
平家物語古厚記孟子等和漢古典十餘篇. 

隔譯の良指南定價四十五錢・郵稅二錢 

日本エスペラント社
東京市神田區表稳樂町二番地lltt-Stゝ 

電話神田4785番一振替貯金東京51613番
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宣傳用

ポスタ

¥*

- -

k

;;叮

★ * * *

宣

圖案左の通り、綠色石 

版卬刷。枠內下部に餘 

白わ存す。大さ

55 x 80 cro.

以上學會でも就でも求られます。

（値段は實狡故割引いア：しませぬ）

十・攵ハd錢 

郵稅十二錢

五十枚 

送料共四同。

傳葉書

左圖綠色刷。（目下印刷中）

海外雜誌圖書
輸入——取次

Esperanto （Universala Esperanto-
Asocio ....................年5.20四

Franca Esperantisto （エス佛語）…年 2.00 
Germana Esperantisto （エス痂語、年!.50 
Esperanto-Praktiko （エス獨番）...密1.00 
The British Espcrantist （エス英）…年 3.00 
Esperanto Triumfonta （週刊大型新

開）一年分（五十二部）........ 年5.00
Esperanta Finnlando （挿繪入 tute

en Esperanto）............................年 3.00
◎御注文は總て罰金のニミ

◎御照會には必ず返信料添附のニミ

Orienta Librejo Esperanta
極東エスペラント書院 

東京靑山郵便局私書函第一號 

（振替口座東京五五一五二）

本誌の廣吿料

大正十一年五月二十日印刷 

大正十一年五月廿五H發行 

日本エスベヲット學會 

束京市牛込區新小川町三の十四 

小 坂 狷 二

全頁 半頁 四半頁

一 回・ 81111 4面50

六冋 80圓 45冊 25 0

十二回 150 EI 80 0 45圓

（大道社）斥山芳太郞 

束京市蜒町區年町七雷地 

定價一部金二十錢 

一年分金威E!四十錢（郵共）
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